
Praktijkonderwijs & NT2
Een praktische workshop, boordevol tips voor de invulling van NT2-

begeleiding op een praktijkschool.
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NT2, wat kan ik ermee?
• Even voorstellen
• Beginnen met NT2-begeleiding op een praktijkschool
• De grootste uitdagingen; wat werkt wel/wat werkt niet?
• Casus zorgleerling
• Voorbeelden van onze school 
• Overige tips / handige weetjes



Even voorstellen
Diploma’s:
Pabo
Master SEN gedragsspecialist
Docent NT2
Docent Nederlands

Ervaring:
Docent (speciaal)basisonderwijs
Docent VO – vmbo / havo
Docent ISK
Docent PRO – mentor en NT2-begeleider



Even voorstellen
Wie hebben wij in huis:
Vakdocenten
Mentoren
OOP
Stagedocenten
Teamleiders
Zorgcoördinator
Orthopedagoog
Schoolarts
Centrum Jeugd en Gezin
Onderschoolse dagbehandeling
Bibliotheek
RT



Beginnen met NT2-begeleiding 
1. Kiezen voor het juiste materiaal
2. Een passend NT2-rooster maken
3. Team - neuzen dezelfde kant op
4. Problemen verzamelen en creatieve oplossingen bedenken
5. Netwerk uitbreiden en ervaringen delen



De grootste uitdagingen
orthopedagoog



Neem een kijkje op de materialenmarkt!



Groepen op facebook: 
Nieuwkomers in de klas 
Docenten NT2
Praktijkonderwijs & NT2

Creatieve ideeën en extra materiaal. 
Bekijk ook materiaal voor de basisschool of
inburgeringsmateriaal en beoordeel zelf!



dagbesteding

beschermde werkplek



uitleg over Nederlands onderwijssysteem



Casus leerling

WNV

begeleidingstijdleeftijdgedragsproblemen

trauma
contact met leeftijdsgenoten

geheugen

Hoe ver ga je?



Voorbeelden van onze school
• Leerlijn NT2
• OPP en evaluatie
• Leerlingbespreking / logboek
• Agenda vergadering
• Uitleg team
• Tolk 
• Intake en samenwerking met ISK
• Arrangementen aanvragen
• NT2-bijeenkomsten samenwerkingsverband
• Als NT2-er op stagebezoek



Overige tips/handige weetjes:
• Onderzoek of het mogelijk is om een arrangement aan te vragen
• Kies iemand die alles coördineert en laat collega’s ook werk uit 

handen nemen
• Bewaak de voortgang van leerlingen
• Zet iets in de schoolgids en op de schoolsite over NT2
• Bekijk welke talenten je in huis hebt en zet die in (leesmoeders bijv.)
• Focus vooral op de opleiding / stage /uitstroommogelijkheden van de 

leerling
• Vakblad LES
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